Regulamin koleżeńskiego biegu miejskiego z przeszkodami
„Power Run”
I ORGANIZATORZY
Organizatorem „Power Run” jest Stowarzyszenie „Siła Polskiego Sportu. Bieg bez pomiaru
czasowego. Odbywać się będzie przy okazji 3 edycji Off Sport Festiwalu oraz 3 urodzin TAURON Areny
Kraków.
II. TERMIN I MIEJSCE, DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW
1. Data: 11 czerwca 2017 roku (niedziela)
2. Miejsce: Park Lotników Polskich / TAURON Arena Kraków
3. Dystans: 2,8 km. Trasa przebiega alejkami Parku Lotników Polskich oraz terenem i parkingiem
podziemnym obiektu TAURON Areny Kraków. Obejmuje liczne zakręty, podbiegi, ścieżki gruntowe
oraz przeszkody, zadania oraz inne utrudnienia.
4. Na trasie umiejscowionych będzie 9 stacji z przeszkodami i/ lub zadaniami do wykonania. Szczegóły
dotyczące zadań będą dostępne na www.offsportfestiwalpl oraz zostaną zaznaczone na mapie trasy
biegu.
5. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania zadania uczestnikowi wyznaczane jest
zadanie dodatkowe.
6. Program:

10:30 – otwarcie biura biegu, rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych
14:30- start biegu
17:30- ceremonia dekoracji zwycięzców

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które spełniły warunki rejestracji. Uczestnicy poniżej 10
roku życia mogą biec tylko przy obecności/udziale prawnego opiekuna w imprezie. W przypadku
zawodników, poniżej 18 roku życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź prawnego opiekuna
dziecka, na uczestnictwo w zawodach (wzór oświadczenia dostępny do pobrania na
www.offsportfestiwalpl )
2. Zawody odbywać się będą w trzech kategoriach wiekowych w falach mieszanych. Maksymalną
liczbę uczestników przewidzianych na każdej z kategorii fal jest 50 uczestników z danej grupy
wiekowej
3. Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia podpisu na oświadczeniu, o świadomości
zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu , oraz ich stan zdrowia pozwala na
wzięcie w nim udziału. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim

możliwości uczestnictwa w zawodach, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć
przed startem opinii lekarza.
4. W czasie trwania biegu uczestnicy poruszają się zgodnie z wyznaczoną trasą oraz powinni stosować
się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w
imieniu organizatora.
5. Zabrania się używania na trasie wyścigu jakichkolwiek pojazdów.
6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz firm/instytucji z nim współpracujących oraz na wykorzystanie ich
wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.
8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia prosimy realizować:
a. poprzez stronę www.offsportfestiwalpl ;
b. w Biurze biegu w dniu jego odbywania
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i
dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów. Po odbiór pakietów zawodniczych
należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu
osobistego lub paszportu, licencji zawodniczej czy legitymacji szkolnej. Dla Klubów istnieje możliwość
grupowego odbioru pakietów startowych przez Kierownika drużyny po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z Organizatorem. Organizator poda informacje o umiejscowieniu Biura Zawodów na
stronie internetowej.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz
wpłacenie opłaty startowej.
4. Podczas rejestracji, każdy z uczestników ma za zadanie wskazać sporty, na które decyduje się
przekazać część funduszy wchodzących sumę biletu.
5. Na powstały fundusz, wspierający działalność promowanych podczas festiwalu dyscyplin,
przeznaczone jest 15 zł z każdego zakupionego biletu, w konfiguracji 3x 5zł.
6. Uczestnik wybiera wspierane dyscypliny w dowolnej konfiguracji. Możliwe jest wybranie zarówno
trzech różnych dyscyplin, jak i przekazanie pełnej puli na wybraną jedną z nich.
7. . Opłata startowa wynosi:
- do 31.05 włącznie- 35 zł (30 przy płatności przelewem)
- od 1.06- 10.06 włącznie- 45 zł (40 przy płatności przelewem)
- w dniu imprezy- 50 zł

8. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na numer konta wskazany w zwrotnej wiadomości automatycznej, kierowanej po zapisie na adres
mailowy podany przy rejestracji . Wpłaty dokonane po terminie oraz wpłaty w kwotach niższych niż
dopuszcza regulamin będą uznane jako niedokonane.
b. w Biurze Zawodów w dniu odbywania się zawodów. Kasa czynna będzie do 15 minut przed
planowanym pierwszym startem.

V. KLASYFIKACJA
1. Rywalizacja zawodnicza podczas „Power Run” odbywać się będzie na zasadach….
2. O kolejności startu zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń do Zawodów. Zawodnik na 2 dni (tj.
do 09.06.2017 roku) zostanie poinformowany o godzinie startu rundy, do której zostanie
przydzielony.
5. W każdej fali nagradzane są pierwsze 3 miejsca na mecie w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
6. O przyznanym miejscu, decyduje kolejność przekroczenie linii mety dowolną częścią ciała
zawodnika przez linię mety.
7. Decyzje Sędziego Głównego jest najważniejsza i niepodważalna, jednak zastrzega się iż może ona
ulec zmianie w przypadku uzyskania informacji o zachowaniu niezgodnym z przepisami zawodów.
VI NAGRODY
1. Organizator przewidział pakiety startowe, nagrody rzeczowe, medale oraz dyplomy dla
uczestników biegu .
2. Dekoracje zwycięzców odbędą się na scenie Festiwalu.
3. Wyróżnieni nagrodami rzeczowymi będą Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej, zarówno w
klasyfikacji kobiet jak i mężczyzn.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników „Power Run” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu zabrania się zaczepiania i zahaczania innych zawodników startujących. Nie wolno
także podstawiać nóg i działać niezgodnie z zasadami fair play.
3. Jeśli Sędziowie wychwycą zachowania, które uznają za niezgodne z zasadami ‘fairplay’, zawodnik
decyzją Sędziego Głównego może zostać zdyskwalifikowany.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie zawodników podczas biegu oraz ma
prawo reagować na wszelkie uchybienia lub też zagrożenia na trasie Zawodów, zgłoszone Sędziom
lub Organizatorom.
5. Podczas startu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora w
pakiecie startowym.

7. Organizator Zawodów zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy wszelkie zmiany regulaminu
będą podawane niezwłocznie na stronie www.offsportfestiwal.pl
8. Odbiór zapis a następnie odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu

